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Tisztelt Gyuris-Karancsi Dóra! 

 
Köszönettel fogadtuk érdeklődését szállodánk iránt, ajánlatunk az Önök részére a következők szerint 
érvényes, mely csak ajánlattétel és megrendelést követően lép életbe: 
 
 
Érkezés napja:    2018. május 11. 
Elutazás napja:                                2018. május 14.  
      
Akciós Ár:    egyágyas szoba: 11.900Ft/szoba/éj   
     kétágyas szoba: 14.500 Ft/szoba/éj 
      
A fenti ár tartalmazza: a svédasztalos reggelit, amely 7-10 óráig van, a törvényben meghatározott ÁFÁ-t, a 
klímaberendezést, az udvari zárt parkolót a gépkocsi számára, valamint a vezeték nélküli internet 
használatát. 
 
Az ár nem tartalmazza az Idegenforgalmi Adót, amely 18-70 éves életkor között 500 Ft/fő/éj. 
 
Ebéd vagy vacsora: 1850Ft/fő/étkezés, melyet a vendégek a szállodától kb. 5 perc sétányira található 
közeli étteremben tudnak elfogyasztani a napszak bármely időszakában.  
 
A szoba az érkezés napján 14 órától foglalható el, és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni. 
Az egyéni igényeket az aktuális foglaltság függvényében rugalmasan kezeljük. 
 
Fizetési mód: Készpénzben, hitelkártyával vagy Széchenyi Pihenőkártyával (OTP, MKB, K&H) a 
helyszínen érkezéskor számla ellenében vagy átutalással (teljesítéstől számított 8 napon belül). 
 
A szálloda megközelíthetőségében a www.hotelbella.hu honlap „Elérhetőségek” menüpontja, illetve a 
https://hu-hu.facebook.com/hotelbellaszeged/  nyújt segítséget. 
Amennyiben autópályán BUDAPEST irányából érkezik, az ÉSZAKI KIJÁRATNÁL térjen le majd később 
SZEGED- RÓKUS irányába, ha van rá lehetősége, a könnyebb megközelítés érdekében használja GPS-
készülékét. 
 

Szállodánk 10 év után teljes belső felújításon esett át 2014. Januárjában! 
 
Az esetleges félreértések elkerülése végett tudatjuk Önnel, hogy a 2013. január 01-e óta 
Magyarországon hatályos törvények szerint tilos a dohányzás! Az épületben és az erkélyen is. 
Dohányozni, csak az ÁNTSZ által kijelölt helyen lehet, mely a szálloda udvarában található!  
 
Sikeres együttműködésünk reményében, várjuk mihamarabbi visszajelzését, szobafoglalását a 
hotelbella@vnet.hu e-mail címen (magánszemélyek) vagy a 62/542-326-os fax-számon (gazdálkodó 
szervezetek esetében, cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátva). 
 
Árajánlatunk reméljük elnyerte tetszését, szívesen vennénk ha szállodánk mellett döntene!  
 
Szeged, 2018.04.05. 
 
Tisztelettel:                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Orovicz Roberta 


